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1. Producerea datelor culturale 

 

În anii de după căderea dictaturii în România, problemele politice şi economice 

au acaparat atât de mult interesul oamenilor obişnuiţi şi al puterii politice, încât 

chestiunile legate de cultură s-au găsit mult timp într-un con de umbră. Tema cea mai 

dezbătută în această perioadă a fost cea a tranziţiei României de la economia 

centralizată şi conducerea dictatorială către o economie de piaţă şi o societate 

democratică, precum şi problemele noii lumi: sărăcie, şomaj, migraţie, corupţie. 

Cultura îşi găseşte cu greu locul în această ecuaţie şi apare mai degrabă sub forma 

culturii civice sau politice, astfel încât drumul până la producerea datelor privind 

consumul cultural al românilor este destul de lung. Odată cu dispariţia cenzurii politice 

şi recâştigarea libertăţii de expresie în 1989, chestiunea culturii pare rezolvată sau cel 

puţin neproblematică. 

Producerea datelor, după căderea comunismului a fost reluată repede, 

preponderent a celor de tip cantitativ, mai ales de către Comisia Naţională pentru 

Statistică
1
 şi de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), instituţie înfiinţată prin 

hotărâre de guvern în ianuarie 1990 sub egida Academiei Române. Apoi, încetul cu 

încetul, prin apariţia institutelor de sondare a opiniei publice (locale sau filiale ale unor 

institute internaţionale), a unor instituţii academice sau organizaţii nonguvernamentale, 

producerea datelor s-a diversificat, iar într-un pas următor a fost spart monopolul 

cercetărilor cantitative şi metodologiile calitative au început să se bucure de 

recunoaştere. Nu vom face aici o analiză a producerii datelor sociale în România 

postcomunistă, ci doar vom urmări cum apare treptat interesul pentru producerea 

datelor culturale şi vom încerca o sinteză a celor cu privire la consumul cultural. 

                                                 
*
 Această lucrare a fost finanţată din contractul POSDRU/89/1.5/S/62259, proiect strategic 

„Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală şi burse 

postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice”, cofinanţat din Fondul 

Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
1
 Devenit în 1998 Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, iar din 2001 

Institutul Naţional de Statistică. 
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Pornind din 1990, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV)  demarează 

un program de cercetare amplu şi multianual intitulat Diagnoza Calităţii Vieţii, 

coordonat de Ioan Mărginean. Printre multele chestiuni studiate, există şi câteva 

întrebări care urmăresc să afle frecvenţa lecturii de carte şi de presă scrisă, a mersului 

la cinema, la teatru operă şi concerte, precum şi a urmăririi posturilor de televiziune. 

Din păcate, dincolo de frecvenţă, utilă în stabilirea dinamicii consumului cultural pe 

perioade lungi de timp, din rapoartele publicate nu aflăm nimic despre profilul 

consumatorului de cultură.  

Din 1994, proaspăt înfiinţata Fundaţie pentru o Societate Deschisă iniţiază 

programul „Barometru de Opinie Publică – BOP” care va funcţiona până în 2007.   

De-a lungul anilor au fost abordate o sumedenie de teme, de la intenţii de vot şi 

încredere în instituţii sau oameni politici până la corupţie, migraţie, religie, viaţă 

sexuală sau integrarea în UE, însă niciodată nu a fost focalizat consumul cultural. 

Pornind din 1998, anul în care volumul eşantionului a fost mărit, ca şi numărul de 

itemi culeşi, în unele barometre a fost introdusă o întrebare prin care aflăm cât de des 

citesc ziarele, ascultă radio, privesc la TV, discută politică şi citesc cărţi subiecţii 

investigaţi. Caietele de prezentare a datelor nu ne oferă şi un profil al cititorului de 

carte, de pildă, în schimb formularul de chestionar şi baza de date culese sunt publice şi 

gratuite (pe www.soros.ro), astfel încât oricând sunt posibile analize secundare. 

În 1999, în cadrul Soros Open Network (SON) România, alături de Fundaţia 

pentru o Societate Deschisă (FSD) este înfiinţată şi Fundaţia CONCEPT care are ca 

scop „integrarea valorilor culturale în sistemul societăţii deschise” şi care practic 

continuă sub o nouă formă proiectele culturale derulate de FSD. În 2000, Fundaţia 

CONCEPT realizează studiul Piaţa culturii în România, proiectat pe trei dimensiuni: 

1. produsele culturale din România anului 2000 şi actorii instituţionali ce participă 

direct în producerea şi gestionarea acestora; 2. finanţarea produsului cultural şi actorii 

implicaţi; 3. consumul cultural al populaţiei. Studiul nu se bazează pe un sondaj 

naţional, ci pe culegerea datelor statistice de la Ministerul Culturii, Biblioteci, Institutul 

de Memorie Culturală şi publicaţii ale Comisiei Naţionale pentru Statistică, precum şi 

pe o serie de date calitative recoltate pe bază de interviu. Datele au fost culese şi 

prelucrate de The Gallup Organization Romania. Cea de a treia direcţie, de interes 

pentru noi, cuprinde dinamica consumului cultural în perioada 1993-2000 (coroborând 

date de la BOP ale FSD şi Diagnoza Calităţii Vieţii de la ICCV) şi profilul 

consumatorului de teatru, concerte, de operă sau muzică clasică în 2000 (prin analiza 

secundară a BOP FSD din noiembrie 2000). Este departe de exigenţele unei cercetări 

clasice a consumului cultural, însă e primul semn de creştere clară a interesului pentru 

producerea de date culturale. 
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În 2004, British Council România iniţiază cercetarea „Tânăr în România”, 

realizată de The Gallup Organization. Sunt abordate teme ca toleranţa, voluntariatul, 

studiul limbilor străine sau integrarea în UE, dar şi câteva lucruri interesante din 

perspectiva consumului cultural: activităţile culturale realizate în timpul liber, genul 

de muzică preferat, surse de informare pentru activităţile din timpul liber şi interesul 

faţă de produsele culturale ale altor ţări. Eşantionul este reprezentativ pentru tinerii 

între 15-35 de ani din marile oraşe ale României: Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, 

Iaşi, Sibiu şi Timişoara. 

Anul 2005 este unul de cotitură pentru producerea datelor culturale în 

România: se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (CSCDC)
2
 

pe lângă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, iar unul dintre 

principalele proiecte este Barometrul de Consum Cultural, care a publicat date pentru 

2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009. Prima ediţie a Barometrului a declarat drept obiective: 

1. măsurarea gradului de adecvare a infrastructurii de distribuţie a bunurilor culturale la 

nevoile populaţiei; 2. măsurarea consumului şi participării sociale; 3. măsurarea 

nevoilor culturale ale populaţiei pe tipurile de industrii culturale, creative şi de 

entertaiment. Temele se nuanţează şi se îmbogăţesc de la o ediţie la alta, însă logica 

rămâne aceeaşi: cercetarea urmăreşte circuitul bunului cultural, de la „producţie” la 

instituţii de distribuţie (librării, teatre, expoziţii, cămine culturale, biblioteci etc) şi până 

la consum, la care se adaugă percepţia populaţiei cu privire la instituţiile culturale. În 

siajul acestei logici, sunt abordate teme ca: starea infrastructurii de distribuţie a 

bunurilor şi serviciilor culturale (accesibilitate, răspândire geografică, diferenţe 

regionale), infrastructura culturală privată, relaţia dintre stratificarea socială, 

stratificarea culturală şi capitalul cultural, comportamentul de consum cultural pe 

fiecare sector (teatru, film, patrimoniu, cultură scrisă), tipologii de consumatori 

culturali şi profilele lor,  turismul cultural, bugetul de timp şi timpul liber etc. Pentru 

toate ediţiile Barometrului Cultural s-a folosit un eşation reprezentativ pentru populaţia 

României de peste 15 ani. Cum pentru Barometrele de Opinie Publică ale FSD s-a 

utilizat un eşantion reprezentativ pentru populaţia României de peste 18 ani, trebuie 

mare atenţie la compararea şi interpretarea datelor. 

Pentru analiza consumului cultural, CCCDC operează o distincţie între 

consumul public şi cel privat. Consumul public este împărţit în trei categorii: consum 

de „cultură elitistă” (unde intră spectacolele de operă/ operetă, teatru, muzee/ 

expoziţii), consum de „cultură de masă” (spectacolele de divertisment/ muzică, 

sărbătorile/ evenimentele locale, mersul la cinema) şi activităţi non-culturale de timp 

liber (activităţi de consum în hiper/ supermarket-uri şi mall-uri, activităţi de îngrijire 

                                                 
2
 În 2009 se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Centrul de Cercetare şi Consultanţă 

în Domeniul Culturii (CCCDC). 
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corporală, frecventarea competiţiilor sportive, frecventarea discotecilor/ cluburilor, 

călătoriile, desfăşurarea de activităţi în parcuri sau zone verzi). Consumul cultural 

domestic este măsurat prin consumul de emisiuni TV şi comportamentul de cumpărare 

a bunurilor culturale (cărţi, filme, muzică). 

În 2006, Primăria municipiului Iaşi finanţează un proiect intitulat „Studiul 

privind consumul cultural la nivelul municipiului Iaşi”, realizat de Centrul European de 

Resurse şi Consultanţă (CERC) din Iaşi. Cercetarea are o parte calitativă, bazată pe 

interviuri exploratorii, şi a alta cantitativă, ce constă într-un sondaj de opinie pe un 

eşantion reprezentativ pentru populaţia municipiului Iaşi de 15 ani şi peste. Obiectivul 

este de a identifica pe de o parte oferta culturală a municipiului, iar pe de altă parte 

consumul cultural (teatru, cinema, concert, operă/operetă, muzică, literatură, 

patrimoniu, presă ş.a.). 

În 2009, Centrul Cultural Judeţean Arad în colaborare cu Institutul 

Intercultural Timişoara a iniţiat şi derulat un proiect de cercetare sociologică privind 

analiza consumului cultural în Judeţul Arad. Scopul cercetării este evaluarea 

impactului social al Strategiei culturale a Judeţului Arad pentru 2003-2007 şi 

identificarea tendinţelor actuale de consum cultural. Obiectivele sunt: 1. Identificarea 

structurii consumului cultural în judeţul Arad, 2. Determinarea aşteptărilor populaţiei 

în privinţa consumului cultural şi 3. Evaluarea de către consumatori a ofertei 

culturale disponibile. Cercetarea este exclusiv cantitativă şi utilizează două 

eşantioane reprezentative, unul pentru municipiul Arad şi celălalt pentru restul 

judeţului, pentru populaţia de 16 ani şi mai mult. 

Tot în 2009, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES) realizează un 

sondaj atipic pentru România – aplică celebrul Chestionar al lui Proust pe un eşantion 

naţional. Deşi nu vizează direct consumul cultural, putem afla preferinţele românilor în 

materie de prozatori, poeţi, pictori, eroi şi eroine literare. În 2010, acelaşi IRES face un 

sondaj naţional pe populaţia adultă privind „Inventarul activităţilor umane şi practicile 

culturale ale românilor în 2010”. De aici putem afla dacă românii au cumpărat cărţi, au 

mers la spectacole, au mers la cinema, au ascultat muzică, precum şi gradul de 

echipare pentru consumul privat de cultură. 

În 2011, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES) revine cu un 

raport de cercetare pe tema „Obiceiurile de lectură ale românilor”. Este pentru prima 

dată când aceast subiect este obiectul principal al unui sondaj de nivel naţional. În 

datele tehnice, suntem informaţi că eşantionul este reprezentativ pentru persoanele de 

18 ani şi peste şi că interviurile au fost realizate prin telefon. Cum în toate celalte 

cercetări evocate interviurile au fost realizate faţă în faţă, compararea datelor este 

dificil de făcut. De fapt, eşantionul celor de la IRES este reprezentativ pentru populaţia 

de peste 18 ani, inclusiv, care are telefon, ceea ce înseamnă că o parte din populaţia 
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săracă şi din mediul rural este exclusă, astfel încât putem avea, prin raportare la 

întreaga populaţie adultă a României, o suprareprezentare a celor ce citesc şi, mai ales, 

a celor ce cumpără cărţi. În orice caz, manipulându-le cu prudenţă, în limita 

reprezentativităţii, concluziile sunt interesante. Cercetarea abordează teme ca frecvenţa 

lecturii de carte, viteza de lectură, genuri, titluri şi autori preferaţi, motivaţii de lectură, 

atitudini şi comportamente asociate cărţilor, achiziţia de carte, biblioteca personală ş.a.  

Să remarcăm că până în 2000 producerea datelor culturale este secundară şi 

exclusiv cantitativă. Studiul Fundaţiei Concept este primul care se focalizează integral 

pe o temă culturală de actualitate şi rămâne relativ singular pînă în 2005, când încep să 

apară Baromtrele de Consum Cultural. După 2005, cercetările se înmulţesc şi, ceea ce 

este interesant, unele administraţii locale încep să comande studii asupra consumului 

cultural local sau regional. În schimb, uniunile de creaţie sau asociaţiile profesionale, 

de genul AER (Asociaţia Editorilor Români), pentru care datele culturale ar putea 

foarte utile, sunt absente în domeniu. Nici instituţiile de cultură de genul teatrelor, 

muzeelor, biblitoecilor nu sunt deocamdată producători – decat, poate, in mod 

execepţional – de date culturale. 

 

2. Consumul de carte în România postcomunistă 

2.1. Non-cititorii 

 

Una dintre discuţiile frecvente în lumea culturală de după căderea dictaturii s-a 

purtat în jurul scăderii dramatice a numărului de cititori de carte. Cuprinşi de febra 

schimbărilor economico-politice, seduşi de proaspăta libertate a presei şi de noi forme 

de petrecere a timpului liber, mulţi dintre români ar fi abandonat obiceiul de a citi cărţi 

în favoarea emisiunilor de la televiziune, al presei scrise şi al divertismentului. În 

interviurile din anii postrevoluţionari, editorii români se plâng de scăderea tirajelor, iar 

scriitorii de dificultăţile de a publica o nouă carte, de noua cenzura economică. În 

acelaşi timp, cărţile de science fiction şi mai ales literatura de consum gen Barbara 

Cartland sau Sandra Brown, nouă pentru publicul românesc, se vând în tiraje 

surprinzătoare, ca şi volumele unor autori români interzişi parţial sau total de regimul 

comunist, cum ar fi Emil Cioran, Mircea Eliade sau Petre Ţuţea. 

 Pentru a ilustra patima lecturii în dictatură unii invocă cozile de la librării 

înainte 89, piaţa neagră a cărţilor şi tirajele mari, chiar şi pentru cărţile de poezie, în 

timp ce alţii cred că e vorba de simplul efect al publicării unui număr restrâns de titluri 

într-o societate în care petrecerea timpului liber nu oferea prea multe facilităţi. Cert este 

că din 1990 ne aflăm în faţa unei reşezări a pieţei de carte şi a practicilor de lectură, 

însă situţia nu este simplu de analizat. Totuşi, să vedem ce concluzii putem trage 

pornind de la datele pe care le avem la îndemână. 

Anuarul Muzeului Literaturii Române Iași, VII, 2014, p. 116-125

120



Pornind din 1990, graţie Diagnozei Calităţii Vieţii şi, ulterior, Barometrelor de 

Opinie Publică ale FSD, putem vedea dinamica non-consumatorilor de carte. Astfel, 

procentele din populaţia adultă a României care declara că nu citeşte deloc cărţi se 

prezintă după cum urmează: în 1990 – 28% (ICCV), în 1991 – 29% (ICCV), în 1992 – 

35% (ICCV), în 1993 - 39% (ICCV),  în 1994 – 37% (ICCV), în 1995- 41% (ICCV), 

în 1996 – 50% (ICCV), în 1997 – 53% (ICCV), în 1998 – 50% (ICCV), în 1999 – 56% 

(ICCV şi 34% BOP FSD), în 2000 – 48% (ICCV şi 47% BOP FSD), în 2001 – 36% 

(BOP FSD), în 2003 – 43% (BOP FDS în luna mai, Gallup şi 45% în octombrie, 

CURS), în 2004 – 46% (BOP FSD),  în 2006 – 56% (ICCV şi 41% BOP FSD), în 

2010 – 54% (ICCV) . 

În chestionarul ICCV, scala privind lectura avea trei trepte, „des”, „rar” şi 

„deloc”, în timp ce în chestionarul BOP FSD variantele de răspuns au fost „aproape 

zilnic”, „de câteva ori pe săptămână”, „de câteva ori pe lună”, „o dată pe lună sau mai 

rar” şi „deloc”. Aşadar, doar varianta „deloc” este comună, astfel încât pentru a 

beneficia de o serie lungă de date analiza non-consumatorilor este cea mai potrivită. 

Nu dispunem de nici un sondaj la nivel naţional privind frecvenţa lecturii înainte de 

1989, deci nu putem face o comparaţie pertinentă între cele două perioade. Din datele 

de mai sus, putem identifica trei perioade: 1990-1999, ani de scădere a numărului de 

cititori, la început mai lent, apoi mai accelerat şi cu o încecare de stabilizare în ultimii 

patru ani; 2000 – 2007/2008 o perioadă de uşoară creştere a numărului de cititori, cu 

fluctuaţii şi o a treia perioadă, de după 2008, începutul crizei, perioadă care, luând în 

calcul rezultatul ICCV din 2010, pare să se caracterizeze printr-o nouă scădere a 

numărului de cititori. În acelaşi timp, din Barometrul de Consum Cultural (BCC) din 

2006, aflăm că 35% dintre persoanele de 15 ani şi peste nu citesc literatură, iar din 

BCC din 2008 că 34% din aceeaşi populaţie nu citeşte niciodată cărţi, articole sau 

reviste de specialitate. Din raportul IRES asupra „Obiceiurilor de lectură ale 

românilor”, aflăm că, în 2011, 22 %
3
 din populaţia adultă a României (care are telefon) 

declară că nu citeşte deloc, 2% citeşte cărţi doar pentru şcoală/facultate, iar 20% a citit 

ultima carte în urmă cu mai mult de un an. Luând în calcul rezultatele BCC şi IRES, 

criza economică pare să înmulţească numărul cititori, caz în care s-ar continua 

creşterea din 2000-2007/2008. Chiar şi atunci când sondajele sunt făcute în acelaşi an 

şi pe aceeaşi populaţie ţintă, uneori apar diferenţe deconcertante, greu de gestionat, 

cum e cazul anului 1999 când ICCV dă 56% de non-consumatori de carte, iar BOP 

FSD 34%. Probabil că evenimente particulare din proximitatea perioadei de recoltare a 

datelor au indus o serie de distorsiuni. Din datele existente, pentru moment lacunare şi 

                                                 
3
 Probabil că procentul este ceva mai mare. El este diminuat pe de o parte de faptul că 

interviurile au fost realizate prin telefon, iar pe de altă parte fiincă a existat varianta de refugiu, 

protectoare a stimei de sine, cu ultima carte citită în urmă cu mai mult de un an. 
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uneori contradictorii, nu putem spune cu certitudine dacă după declanşarea crizei 

economice frecvenţa lecturii de carte a crescut sau a scăzut, însă chiar şi în cazul 

scenariului negativ, al diminuării la 46% al numărului de cititori (ICCV, 2010), ea nu 

se compară cu prăbuşirea din primii zece ani de după căderea comunismului. 

 

Presupunând că există o relaţie între dinamica numărului de cititori şi evoluţia 

pieţei de carte, să vedem ce s-a întâmplat cu aceasta din urmă. Din „Indicele vieţii 

culturale în România (1998-2007)” publicat de CCCDC putem vedea cum în 1998 se 

publicau 0,63 de exemplare de carte pe locuitor şi 0,23 de titluri/ locuitor, iar în 2007, 

după o evoluţie oscilantă, mai ales în ce priveşte tirajele, s-a ajuns la 0,41 

exemplare/locuitor şi 0,67 titluri/ locuitor. În linii mari, putem spune că odată cu 

scăderea numărului de cititori, tirajele au scăzut, însă avem o creştere impresionantă a 

numărului de titluri, adică o diversificare a ofertei editoriale. 

 

2.2. Cititori şi gusturi 

 

Din „Obiceiurile de lectură ale românilor” (IRES) putem reconstitui profilul 

cititorului asiduu, cel care a citit cea mai recentă carte în ultima săptămână: este 

femeie, are între 36 şi 65 de ani şi locuieşte în mediul urban. Non-consumatorul de 

carte este tot femeie (la diferenţă mică faţă de bărbaţi), are peste 65 de ani şi este din 

mediul rural. Dintre cititori, 60% preferă romanele, 46% citesc şi poezie; 79% nu au un 

scriitor român în viaţă preferat. În Barometrul de Consum Cultural pe 2006, la 

întrebarea „Ce fel de literatură preferaţi?” (răspuns multiplu cu 3 opţiuni) aflăm că 

15,6% preferă cărţile de dragoste, 15,4% de aventură, 12,9% pe cele poliţiste, 12,2% 

clasici români, 11,7% romane istorice, 6,7% clasici internaţionali, 5,5% cărţi SF, iar 

restul e sub 5%. În ordinea descescătoare a notorietăţii, cei mai cunsocuţi autori români 

sunt Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Liviu Rebreanu, Marin Preda 

ş.a. Aproape 15% dintre respondenţi nu au ştiut să numească un autor român, iar 1,5% 

au refuzat să răspundă. Pe primul loc se află un poet, dar apoi până la poziţia opt se află 

doar prozatori. În primele 15 de poziţii nu se află află nici un autor în viaţă. În ordinea 

descrescătoare a notorietăţii, cei mai cunoscuţi autori de literatură străini sunt William 

Shakespeare, Alexandre Dumas, Lev Tolstoi, Sandra Brown şi Fiodor Dostoievski. 

Trebuie menţionat că 54.1% nu au putut numi nici un autor de literatură străin, iar 

aproape 1.5% au refuzat să răspundă. În ierarhia autorilor români putem remarca 

amprenta puternică a manualului şcolar, iar în privinţa autorilor străini putem constata 

o slabă cunoaştere a acestora, precum şi pătrunderea puternică, până în vârful ierarhiei, 

a unei scriitoare de literatură de consum.  
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2.3. Comportamentul de achiziţie 

 

Privind comportamentul de achiziţie, din „Inventarul activităţilor umane şi 

practicile culturale ale românilor în 2010” (IRES) vedem că, în 2010, 65% dintre 

românii de 15 ani şi peste nu au cumpărat nici o carte. În „Obiceiuri de lectură ale 

românilor” (IRES, 2011) vedm că 12% nu cumpără niciodată cărţi, 25% cumpără mai 

puţin de una pe an, 25% sub 5 cărţi pe an, 13% între 5-10 cărţi şi 22% peste 10 cărţi. 

Ca portret statistic, cumpărătorul asiduu de cărţi, ca număr de titluri, este femeie, are 

între 36 – 50 ani şi este din mediul urban. Non-cumpărătorul este tot femeie, are peste 

65 de ani şi este din mediul rural. Pentru achiziţia de carte 12% cheltuie sub 50 RON 

pe an, 26% între 51-100 RON, 21% între 101-200 RON, 8% între 501-1000 şi 5% 

peste 1000. Cei cu buget mare de achiziţii (peste 500 lei pe an) sunt mai degrabă femei, 

au până în 35 de ani sau peste 65 de ani, sunt din mediul urban, iar regional se află mai 

degrabă în Moldova, în Bucureşti sau în zona de sud a ţării. Cumpărarea cărţilor se 

face din librării (58% dintre cititori), de la standurile cu cărţi din centrele comerciale 

(15%), de la anticariat (8%), se comandă prin internet în ţară (6%) sau în străinătate 

(1%). Cei ce achiziţionează cărţi se informează direct la librărie sau la locul din care 

cumpără (50% dintre cititori), de la prieteni sau cunoştinţe (30%), urmăresc rubricile 

specializate din presă (28%), de pe site-urile editurilor (15%), afişe sau panouri 

publicitare din librării sau centre comerciale (15%), de pe site-urile librăriilor (13%), 

de pe portalurile care recenzează şi semnalează noile apariţii (7%), de pe forumuri 

online (5%). Cei care nu cumpără cărţi dar totuşi citesc (întrebare cu răspuns multiplu) 

recitesc cărţi din propria bibliotecă (44% dintre cititori), împrumută cărţi de la prieteni 

sau de la cunoscuţi (43%), le primesc cadou (18%) sau le împrumută de la bibliotecă 

(15%). Cei ce cumpără cărţi, de asemenea recitesc titluri din biblioteca personală (49% 

dintre cititori), împrumută de la prieteni sau cunoscuţi (22%), primesc cadou (10%) sau 

împrumută de la bibliotecă (20%). Dintre cititorii de carte 47% nu cumpără cărţi care 

se vând împreună cu ziare, 14% cumpără foarte rar, 31% doar atunci când îi 

interesează o anumită carte, iar 7% le cumpără de fiecare dată. 

 

2.4. Biblioteci personale 

 

Din Barometrul de Consum Cultural de pe 2006 vedem că 12% dintre românii 

de 15 ani şi peste nu au nici o carte în casă (cu excepţia cărţilor de şcoală), 18% au 

între 1-20 de volume, 17% între 21-50, 23% între 51-100, 18% între 101 – 500 şi 6% 

peste 500 de cărţi. Portretul statistic al celui ce are peste 100 de cărţi ni-l prezintă ca 

fiind mai degrabă de la oraş, cu venit mediu, însă din gospodării cu venit ridicat, ştie 

limbi străine, este mai degrabă bărbat, cu vârstă medie sau ridicatã, nu se uită la ştiri şi 
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la talk-showuri, dar se uitã la alte emisiuni, foloseşte PC-ul şi internetul în mod regulat. 

Portretul statistic al celui care are sub 20 de cărţi ni-l arată ca fiind din oraş mediu sau 

mic, cu venit mediu sau redus, cu familie mare, de vârstă medie sau tânăr, se uită mult 

la televizor şi preferă filmele documentare. 
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Summary 

The first part of the present article refers to the production of cultural data in post-

communist Romania. We have identified the main research studies that provided 

cultural data, and dealt with both methodology and goals. In the end, we pointed out 

the contribution to the study on cultural consumption and reconstructed the dynamics 

of producing cultural data. From all that cultural consumption implies, the second 

part of our study refers to the consumption of books/ literature in post-communism, 

focusing on the problem of non-readers, readers and taste, acquisition behaviour and 

personal libraries. 
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